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Este livro é uma aspostila de curso e tem explicações simplificados de Acupuntura do mestre
Tung. É o versão de segundo edição revisados. Este livro não é para o aluno que está
procurando o livro com explicações detalhados. Este livro é para acupunturistas ou terapêutas
que já tem conhecimentos de MTC ( Medicina tradicional chinesa ) e está procurando o
manual para busca os pontos, localizações, indicações rapidamente na clinica. Acupuntura de
mestre Tung é uma sistema especial de acupuntura, originado de familia Tung na China ( Tai
Wan ). E mostrado para o mundo todo pelo mestre Tung. Mestre Tung nasceu na província
Shan Dong, na China, e mudou-se posteriormente para Tai Wan. Em sua trajetória clínica
tratou muitas pessoas e sua dedicação e competência acabou proporcionando muito sucesso
no tratamento. Atualmente está sendo considerada uma técnica milagrosa. Acupuntura Mestre
Tung foi desenvolvida pela família Tung e foi assim denominada por tratar-se de um segredo
revelado pela família. Acupuntura de mestre Tung compreende cerca de 240 pontos no corpo
todo. Curiosamente, metre Tung nunca ensinou como um curso, e seu livro original não inclui
as explicações sistêmicas. Na atualidade existem várias linhagens de acupuntura de mestre
Tung que foram adaptados pelos seus discípulos no decorrer do tempo e logicamente os
estilos e pontos são diferentes. Preocupado em não difamar a técnica da família, o próprio
mestre resolveu então divulgar sua técnica como ela era verdadeiramente. Desta forma nosso
livro estará abordando os pontos nas mãos da forma mais original de Mestre Tung. Uma das
caraterísticas da acupuntura de mestre Tung é a utilização variada de pontos na mão. Mestre
Tung seguia o princípio de que os dedos das mãos apresentavam muitas conexões nervosas
com o cérebro. Imaginou, portanto, que os pontos nas mãos deveriam ter melhores efeitos na
acupuntura. Baseado nesse raciocínio a acupuntura coreana tem insistido na existência de
canais na mão. Os pontos de mestre Tung na mão são fáceis e simples. Pode-se aprender
rapidamente e aplicar em múltiplas situações. Com o intuito de distribuir os conhecimentos
preciosos de mestre Tung e também para divulgar o conhecimento dessa técnica, decidimos
escrever este livro.
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nos dedos para achar os pontos >Da JianXiao JianFu JianWai JianZhong JianMuPi ZhongXin
ChangSan YanFu YuanMu YanHuan ChaoYan HuangHuo XiZhi ShenZhi San ZhongDanEr
Jiao MingXin XiFei XinMu HuoZhi Wu Jin, Zhi Qian JinZhi Si MaFu KeZhi WuZhi XianWu Hu<
Sobre Acupuntura de mestre Tung >Este livro é uma aspostila de curso e tem explicações
simplificados. Este livro não é para o aluno que está procurando o livro com explicações
detalhados. Este livro é para acupunturistas ou terapêutas que já tem conhecimentos de MTC
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clinica. � Mestre Tung nasceu na província Shan Dong, na China, e mudou-se posteriormente
para Tai Wan. Em sua trajetória clínica tratou muitas pessoas e sua dedicação e competência
acabou proporcionando muito sucesso no tratamento. Atualmente está sendo considerada
uma técnica milagrosa. Acupuntura Mestre Tung foi desenvolvida pela família Tung e foi assim
denominada por tratar-se de um segredo revelado pela família.Acupuntura de mestre Tung
compreende cerca de 240 pontos no corpo todo. Curiosamente, metre Tung nunca ensinou
como um curso, e seu livro original não inclui as explicações sistêmicas. Na atualidade
existem várias linhagens de acupuntura de mestre Tung que foram adaptados pelos seus
discípulos no decorrer do tempo e logicamente os estilos e pontos são diferentes. Preocupado
em não difamar a técnica da família, o próprio mestre resolveu então divulgar sua técnica
como ela era verdadeiramente.Desta forma nosso livro estará abordando os pontos nas mãos
da forma mais original de Mestre Tung.Uma das caraterísticas da acupuntura de mestre Tung
é a utilização variada de pontos na mão. Mestre Tung seguia o princípio de que os dedos das
mãos apresentavam muitas conexões nervosas com o cérebro. Imaginou, portanto, que os
pontos nas mãos deveriam ter melhores efeitos na acupuntura. Baseado nesse raciocínio a
acupuntura coreana tem insistido na existência de canais na mão. Os pontos de mestre Tung
na mão são fáceis e simples. Pode-se aprender rapidamente e aplicar em múltiplas situações.
Com o intuito de distribuir os conhecimentos preciosos de mestre Tung e também para
divulgar o conhecimento dessa técnica, decidimos escrever este livro.Para aprender a técnica
completa de acupuntura de mestre Tung, precisamos de tempo e muito estudo.< Estudo do
sistema inteira acupuntura de mestre Tung >Nosso grupo TAI LING, ensinamos o sistema
inteira de acupuntura de mestre Tung pelo sistema EAD (educação à distância ). A apostila de
acupuntura de mestre Tung é bastante extensa e poderá recebê-la pelo sistema ao se
inscrever no nosso curso. Pode entrar o site abaixo e clique o título de curso e ver os
informações ou baixar a apostila completa. Se tem dificuldade, pode enviar o email para nós
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